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RESUMO

 

Com o advento das telecomunicações e da crescente demanda de fluxo de transmissão, as grandes 

operadoras e os grandes fabricantes de aparelhos celulares buscam expandir ainda mais o espaço da 

telefonia móvel no mundo. Sabe-se que as tecnologias foram, no início, o fator limitante, e por motivos de 

necessidade cada vez maior de utilização do sistema móvel pessoal e da qualidade dos serviços oferecidos 

as grandes operadoras passaram a adotar tecnologias digitais eficientes na segurança de transmissão de 

dados e voz. Assim as tecnologias analógicas aos poucos foram sendo substituídas do mercado. Sendo 

assim, as informações que estão contidas neste trabalho descreve a história das tecnologias digitais desde 

a inicialização até nos dias atuais. Caracterizará também de forma detalhada como as tecnologias TDMA 

(Acesso Múltiplos por Divisão de Tempo) e CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Código) interagem 

com a sociedade atual. Informações sobre vantagens e desvantagens das mesmas também serão relatadas 

para que o leitor possa ter a  capacidade de entender como funciona os sistemas em cada localização. 

Neste trabalho haverá alguns modelos de aparelhos celulares que são utilizados no mercado atual. Com 

toda a modernidade da era técnica, as tecnologias de comunicação tendem a aperfeiçoarem-se no sentido 

de oferecerem aos clientes aparelhos menos complexos e mais eficientes, para que a privacidade dos 

usuários permaneçam intactas diante das informações transmitidas pelo sistema.
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1 -  Introdução

 



 

Atualmente as tecnologias de transmissão de dados e voz vêm trilhando vários caminhos para alcançar 
uma forma mais segura e perfeita de tratar-se as informações. Com esse intuito, a necessidade de saber 
algo sobre o início da tecnologia TDMA e CDMA   torna-se  interessante.

 

O TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo) é uma tecnologia de acesso à telefonia celular 
digital que está baseada no TDM (Múltiplo por Divisão de Tempo). A tecnologia TDMA atualmente está 
em funcionamento comercial em vários países, principalmente pelos mercados norte-americanos, onde os 
mesmos transformam os sinais analógicos de voz em sinais digitais, aumentando assim o número 
considerável de atendimentos a usuários em relação ao sistema analógico.

 

A tecnologia TDMA em sua evolução foi especificada como um padrão no EIA/TIA 
(Telecommunicatios Industry Association) - IS-54 (Ínterim Standart 54) que não foi completamente 
digital. Depois de pesquisas realizada por especialistas com objetivo de aperfeiçoar mais a tecnologia, 
surge em 1988 uma versão do IS-54 chamada de IS-136(Ínterim Standart 136), que a considera como 
uma tecnologia completamente digital, facilitando assim a  adaptação das transmissões de dados com a 
comunicação de voz. 

 

Com a crescente demanda de usuários, as operadoras de comunicação preocupadas com o 
desempenho da transmissão de informações, optaram em aprimorar uma tecnologia  originalmente 
desenvolvida pelos aliados para uso militar na segunda grande guerra, onde as transmissões das 
informações eram espalhadas em uma faixa de freqüência realizadas simultaneamente. O que as 
diferenciavam nas estações receptoras eram um código que identificava cada usuário. A essa tecnologia 
deu-se o nome de CDMA ( Acesso Múltiplo por Divisão de Código).

 

A tecnologia CDMA, desde então, começou a expandir seus serviços, tendo a denominação de 
tecnologia de espalhamento espectral. Isto significa que as informações contidas em um sinal de interesse 
particular é espalhada em uma banda de freqüência maior que o sinal de origem, possibilitando aos 
usuários maior segurança, qualidade e agilidade na capitação e transmissão de informações.

 

No segundo capítulo deste trabalho mostra-se o histórico das tecnologias CDMA e TDMA, 
considerando também os aspectos primordiais  da telefonia celular.

 

Os aspectos técnicos que apresentam a eficiência nos sistemas CDMA e TDMA são considerados 
no terceiro capítulo.

 

É então feita uma comparação, no quarto capítulo, entre as duas tecnologias (CDMA e TDMA), 
ressaltando a qualidade dos serviços, além das vantagens e desvantagens de cada uma .

 



O  quinto capítulo, traz as características dos aparelhos móveis celulares, dando ênfase à 
tecnologia suportada por cada modelo.

 

No sexto capítulo é feita uma conclusão comparativa entre as tecnologias abordadas na 
monografia.

 

 

2 - Histórico das tecnologias TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo) e CDMA 
(Acesso Múltiplo por Divisão de Código)

 

    Nos dias de hoje, verifica-se um crescimento muito grande por parte dos sistemas de 
comunicação rádio-móvel, especialmente o serviço de telefonia celular.  Apesar de estarem em alta, 
apresentam um histórico bastante antigo (meados de 1876) como descrito pela INATEL. Desde então 
tem sofrido mudanças e descobertas que hoje assumem uma relação de grande  importância no cotidiano 
das pessoas.

 

2.1 – Históricos das comunicações rádio-móvel até os primeiros sistemas celulares

 

As necessidades de comunicação a longas distâncias eram questionadas pelos grandes 
pesquisadores, e no momento oportuno souberam desvendar os métodos e desenvolver grandes formas de 
comunicação, que até então eram precárias. Dessa forma, novas tecnologias de telecomunicações vieram 
a surgir. As datas que serão mencionadas foram pesquisadas em artigos da INATEL.

A evolução teve início em 1876, como um estudo elaborado por Alexander Graham Bell, obtendo 
êxito na transmissão de voz através de sinais elétricos. Essa descoberta direcionou e deu base para a 
inicialização da construção do primeiro sistema telefônico.

Em 1880, Alexander Graham Bell avança suas pesquisas e chega a um sistema de transmissão de 
voz sem fio. A técnica era baseada na reflexão da luz solar como meio de transmissão.

Por volta de 1888, Heinrich Hertz construiu o telégrafo sem fio, obtendo evidências  da 
possibilidade de utilizar as ondas de rádio como portadoras de informação.

Em 1905, Reginald Fesseden realiza a transmissão AM de voz e música. Porém, a qualidade do 
serviço não era satisfatória.

Nos períodos entre 1914 a 1919, no tempo da realização da primeira grande guerra, o avanço na 
área de comunicação foi primordial, devido à necessidade de obter informações de diferentes 
acontecimento e situações. 

No ano de 1920, a estação comercial de rádio broadcasting (radiodifusão) é implantada.

Em 1930, houve o desenvolvimento dos primeiros transmissores móveis, os quais, apesar do 
tamanho, foram bastante utilizados em sistemas a serviços da polícia de New Jersey.



Em 1935, Edwin Armstrong apresenta o primeiro rádio desenvolvido para Modulação em 
Freqüência (FM).

De 1943 a 1945, com a participação dos Estados Unidos na segunda guerra mundial, as empresas 
Bell Labs e Wester digital foram contratadas para desenvolver sistemas de comunicação para os campos 
de batalha. A partir dessa época, os rádios FM foram produzidos com fins de comercialização em 
grandes quantidades.

A empresa Bell Labs apresenta em 1947 o conceito de telefonia móvel celular.

No ano de 1950, o TDM (Time Division Multiplexing) foi aplicado à telefonia fixa.

Em 1961, os circuitos integrados vão para a produção comercial,  impulsionado a fabricação de 
produtos eletrônicos  mais baratos.

Entre 1962 a 1964 , a comunicação via satélite é iniciada com o satélite Telstar I, e o primeiro 
sistema de comutação telefônica totalmente eletrônico entra em serviço.

No ano de 1971 são apresentadas propostas para desenvolvimento do sistema AMPS (Advanced 
Mobile Phone Service).

O primeiro sistema celular é testado em 1978, em campo, nos Estados Unidos. Até então todos 
estes sistemas eram centralizados, com raras exceções de sistemas pequenos.

O AMPS é colocado em operação nos Estados Unidos , na cidade de Chicago em 1983. A partir 
deste momento, o sistema se tornou difundiu-se mundialmente, e a cota de assinaturas superou o 
esperado pelos especialistas. Este sucesso abriu caminhos para que novas tecnologias viessem a 
surgissem, inserindo no mercado serviços sofisticados e com  qualidade.

 

2.2 – Evolução da tecnologia TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo)  

 

A tecnologia TDMA tem sua  evolução a partir do surgimento da digitalização dos sistemas  de 
telefonia móvel, baseando-se na tecnologia TDM (Time Divison Multiplexing), compatível com o padrão 
analógico AMPS (Serviço Telefônico Móvel Avançado).

O TDMA foi primeiramente especificado e definido nos padrões TIA (Telecommunicatios 
Industry Association) e CTIA (Celular Telecommunications Industry Association), lançando o IS-54 
(Interim Standard 54), não completamente digital. Com estudos mais aprofundados e pela necessidade de 
ampliar os serviços, surge uma nova versão do IS-54, denominada de IS-136,  que se tornou o sucessor 
do modelo anterior, por apresentar diversas melhorias em termos de confiabilidade e capacidade.

A tecnologia TDMA, apresenta  habilidades de introduzir microcélulas  úteis em uma fração 
progressiva de tempo. As novas microcélulas são necessárias para não causar congestionamentos de 
linhas, algo que acontece nos grandes centros urbanos.

No sistema TDMA, o tempo é dividido em períodos curtos denominados de “slots”. Para cada 
“slots”, uma estação é disponibilizada. Durante este “slots”, cada estação pode transmitir livremente, 
sendo que os recursos de todo o sistema são voltados para ela.

A disponibilização dos “slots” são periódicos, onde cada período é denominado de “ciclo”. 
Durante o “ciclo”, uma estação pode ter acesso a um ou mais “slots”. As estações precisam ser 
sincronizadas para que cada uma saiba o momento certo de se transmitir.



Hoje, a tecnologia Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo está em operação comercial, provendo 
uma plataforma digital de crescimento futuro, visto que a mesma já se apresenta como um método de 
acesso bem estabelecido pelo mundo. Devido à facilidade de transformar sinais analógicos de voz em 
dados digitais, pode ser mais eficiente no atendimento a usuários em relação à tecnologia analógica.

2.3- Evolução da tecnologia CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Código)  

 

Inicialmente o sistema disponível era analógico, com o passar dos tempos as limitações de 
ocupação do espectro de freqüência, as deficiências quanto ao sigilo das conversações, das transmissões 
e as diversidades de padrões analógicos adotados em vários países, impuseram a necessidade de buscar 
um padrão mais sofisticado com mais segurança para os usuários. Surgiu então a tecnologia   CDMA

O CDMA  tem sido usado por algum tempo em aplicações militares, por ter algumas 
características como: anti-bloqueio e abrangência do sinal (onde se torna difícil bloqueá-lo ou interferi-
lo). Com espalhamento de espectro, descobriram que há redução de densidade de energia, melhora do 
alcance para alta resolução e múltiplos acessos. Outra característica do CDMA está  na segurança da 
comunicação de dados, cujas as informações são expostas em uma largura de faixa, tornando difíceis de 
serem identificadas, sendo que cada receptor tem um código para identificação da transmissão.

Em virtude de suas características, o CDMA têm tido aceitação internacionalmente por 
operadoras de sistemas de rádio celular, as quais vêem ao longo do tempo aperfeiçoando sua técnica com 
a finalidade de melhorar a capacidade do sistema, qualificando ainda mais seus serviços. 

 

2.4 - Conclusão

A necessidade de definir as épocas, sintonizando o leitor com os passos das descobertas das 
tecnologias de comunicação, é necessidade primordial para se chegar nas tecnologias que regem o dia-a-
dia da sociedade.

A telefonia celular vem ganhando espaço, à medida que suas técnicas de comunicação atendam as 
exigências do mercado consumidor, tanto pelos bons serviços efetuados pelas operadoras, quanto pelo 
preço a se pagar pelo uso da tecnologia oferecida.

No terceiro capítulo,  será escrito os aspectos técnicos das tecnologias TDMA e CDMA, 
mencionando a estrutura básica de telefonia celular,  as funções dos componentes do sistema de telefonia 
celular e as características dos sistemas digitais.

 

 

 

 

 

 

3 – TDMA  e CDMA (Aspectos técnicos que garantem suas eficiências)



 

A telefonia celular têm crescido rapidamente, e cada vez mais novas centrais e novos sistemas 

vêm sendo instalados para proporcionar aos usuários uma adequação melhor na utilização dos aparelhos 

de comunicação.

 

Com o empulcionamento das telecomunicações, a telefonia celular  colocou se no alvo da 

precisão de que cada usuário possa utilizar de um serviço seguro, prático  e dinâmico para com suas 

atividades diárias.

 

Os  sistemas  celulares,  tanto  os  analógicos  quanto  os  digitais,  possuem  características 

diferentes, mas são utilizados no mundo por grandes operadoras com a finalidade de melhorias de seus 

sistemas de comunicação junto aos usuários e os diferentes tipos de dificuldades gerados pelo meio.

 

A tecnologia de transmissão digital possui diversas vantagens em relação a analógicas. Entre 

elas está a maior imunidade a ruídos e distorções introduzidos no sinal pelo canal de comunicação. Ao 

contrário dos sinais analógicos, os sinais digitais podem ser codificados de forma a prover detecção de 

erros.

 

Os sistemas digitais, ainda permitem a implementação de tecnologias de múltiplo acesso que aproveitam 
de forma mais eficiente o espectro de freqüência disponível. A figura 3.1, mostra as diferenças dos sinais 
digitais e analógicos .
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Figura 3.1 Sistemas Analógicos e Digitais 
[Qualcomm do Brasil]

 

3.1 – Estrutura básica da telefonia celular

 

A maioria dos sistemas de telefonia celular, sejam eles, AMPS (Serviço Telefônico Móvel 
Avançado), TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo), CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de 
Código), são formado basicamente por componentes que, agrupados, formam uma estrutura capaz de 
projetar o funcionamento do sistema de transmissão e comunicação de dados e voz.

 

Os componentes que constituem a estrutura de uma telefonia celular dividem-se em EM (Estações 
Móveis), as ERBs (Estações Rádio Bases) e os CCC (Centros de comutação e Controle). Todos esses 
componentes interagem associados, para que as informações sejam transmitidas para seus destinos. 

 

A figura 3.2, mostra como os componentes estão interagidos, caracterizando um sistema de 
comunicação sem fio. As Estações Fixas foram colocadas  para demonstrar a comunicação entre celulares 
e este tipo de terminal.

Figura 3.2 Arquitetura Básica de um Sistema Celular [Planeta Celular]

 

A comunicação de uma Estação Móvel (celular), é feita através de canais de rádio. Este link de 
comunicação é normalmente chamado de interface Aérea.  As mesmas comunicam-se diretamente com 
as Estações Rádio Base que faz o link com a Central de Comutação e Controle, utilizando meios de 
transmissão de voz e dados dedicados (troncos) [Qualcomm do Brasil].

 

Uma Estação Rádio Base só troca dados com uma única Central de Comutação e Controle, 
enquanto que a mesma, pode comunicar-se com várias Estações Rádio Bases e além disso, faz a 
comunicação com a rede pública [Qualcomm do Brasil].
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3.1.1 – As funções dos componentes do Sistema de Telefonia Celular

 

Neste sub item, será relatado as funções de cada componente descrito no item 3.1 deste capítulo. 

 

3.1.1.1                              3.1.1.1                              – Função da Estação Móvel (EM)

 

•                                             •                                             Prover a interface entre usuário e o sistema;

•                                             •                                             Converte sinais de áudio em sinais de Rádio 
Freqüência (RF), e vice-versa;

•                                             •                                             Responder a comandos enviados pelo 
sistema;

•                                             •                                             Alertar usuários sobre as chamadas 
recebidas;

•                                             •                                             Alertar o sistema sobre tentativas de originar 
chamadas.

 

As Estações Móveis são compostas por três partes importantes:

 

•                                             •                                             Bloco Lógicos, onde é composto pelos 
microprocessadores e memórias, que executam as funções de sincronizar o controle para Estação Rádio 
Base e controlar os Blocos de Rádio e Handset. 

•                                             •                                             Bloco de Rádio, é utilizado para 
comunicação com as Estações Rádio Base. O mesmo divide em Circuito Transmissor (Tx), Circuito 
Receptor (Rx) e o Circuito Seletor de Canais.

•                                             •                                             Bloco de interação com usuário 
(Handset), específico a solução de problemas junto aos usuários.

 

3.1.1.2                                3.1.1.2                                – Funções da Estação Rádio Base (ERB)

 

     Prover a interface de rádio entre as Emissoras e o sistema;

 



•                                                          •                                                          Converter sinais de Rádio 
Freqüência (RF) em áudio, e vice-versa;

•                                                          •                                                          Controlar e informar as 
Emissoras em sua área de cobertura;

•                                                          •                                                          Verificar e informar a 
qualidade de sinal das chamadas sobre o seu controle;

•                                                          •                                                          Verificar e informar a entrada 
em operação de novas Emissoras sob o seu controle;

•                                                          •                                                          Responder a comandos 
recebidos da Central de Comutação e Controle (CCC).

 

      As Estações Rádio Base estão divididas basicamente em quatro partes:

 

•                                                         •                                                         Sistemas de Controle de 
Potência;

•                                                         •                                                         Circuito de sinalização e 
alarme;

•                                                         •                                                         Circuito de Rádio Freqüência  
(RF);

•                                                         •                                                         Torres e antenas.

 

3.1.1.3                                3.1.1.3                                -  Funções das Centrais de Comutação  e 
Controle (CCC)

 

             A Central de Comutação e Controle desempenha a parte fundamental no Sistema de 
Comunicação Móvel. É responsável pela coordenação de todas as funções e ações ligadas ao estado das 
chamadas e ao sistema. Suas principais funções:

 

•                                             •                                             Realizar o link entre a rede telefônica e o 
sistema móvel celular;

•                                             •                                             Comunicar-se  com outros padrões de 
sistemas celulares;

•                                             •                                             Controlar as Estações Rádio Bases;

•                                             •                                             Monitorar e controlar as chamadas;



•                                             •                                             Interligar várias Estações Rádio Bases ao 
sistema;

•                                             •                                             Supervisionar o estado do sistema;

•                                             •                                             Comutar e controlar o handoff de sistemas;

•                                             •                                             Administrar o sistema.

  

A todas as funções descritas só funcionarão se existir  uma base de dados bem estruturada do 
sistema. Assim, estas informações contidas serão usadas para o funcionamento de forma adequada de 
todo o Sistema de Telefonia Móvel Celular.        

 

3.2      3.2      -  CDMA - Acesso Múltiplo por Divisão de Código 

 

A tecnologia CDMA é um conceito relativamente novo em transmissão sem fio.  O uso dessa 
tecnologia para aplicações civis de telefonia móvel celular é recente, pois a mesma foi acontecer quando 
em 1989,  os militares liberaram a tecnologia para aplicações comerciais [Qualcomm do Brasil].

 

O CDMA , também chamado de tecnologia do espectro expandido, veio  a ser bastante indicada 
para os grandes centros urbano e super-povoados, pois a mesma permite uma transmissão de até 10 
chamadas simultâneas no mesmo canal de rádio [Qualcomm do Brasil].

 

Nesta tecnologia , todas os telefones móveis , todas Estações Rádio Base (ERBs), transmitem seus 
sinais ao mesmo tempo e na mesma freqüência. Dessa forma não é possível diferenciá-los por nenhum 
tipo de filtragem no domínio da freqüência, como no FDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de 
Freqüência), ou no domínio do tempo, como no TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo). A 
separação entre os usuários do sistema é  efetuada por um código exclusivo que é associado a cada um 
deles. Esta seqüência de códigos está caracterizada por distribuição de seqüência pseudo-aleatório. 

 

A minimização da interferência entre usuários é obtida através de uma escolha criteriosa dos 
códigos utilizados, e o acesso está baseado em técnica de espalhamento de espectral (Spread Spectrum), 
como mostra na figura 3.3.

 



Figura 3.3 Acesso Múltiplo por Divisão Código [Qualcomm do Brasil]

 

Uma chamada CDMA começa com uma taxa padrão de 9.600 bit/s, que é então espalhada para 
uma taxa de transmissão de 1,23 Mbit/s. Quando se fala em espalhar, significa que códigos digitais são 
aplicados aos bits de dados associados aos usuários em uma célula. Os bits de dados mencionados, são 
transmitidos com os sinais de todos os outros usuários desta mesma célula e quando o sinal é recebido, os 
códigos são removidos do sinal desejado, separando os usuários e retornando a chamada para uma taxa de 
9.600 bit/s que era a taxa padrão no começo da transmissão [Qualcomm do Brasil].

 

 A figura 3.4 mostra as etapas de conversação do assinante, onde inicialmente a voz do mesmo é 
convertida em bits. O processo é feito através do método de conversão PMC (Pulso Code Modulation) , a 
digitalização de 1 segundo de conversa resulta em 64000 bits.

 

Figura 3.4  Processo de Transmissão e Recepção [www.celularpress.com.br]

 

 

No padrão CDMA IS – 95 (International Standard),  o sinal PCM (Pulse Code Modulation),  de 
64 Kbps é comprimido para um sinal de velocidade menor. Esta compactação é efetuada pelo vocoder ou 
também conhecido de codificador de voz. Existem vários tipos de vocoders, que produzem velocidades 
diferentes.
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Os vocoders são importantes para aproveitar melhor o espectro de frequências: onde caberia só 
um sinal de 64 Kbps cabem vários sinais de 8 k bps.

 

A sequência digital na saída do vocoder é transformada em outra sequência de taxa maior. Isso se 
consegue somando o sinal digital de voz através de um circuito com uma sequência pseudo-aleatória 
gerada por meio de um código especifíco de 128 Kbps, ou seja, cada bit de informação será substituído 
por este código entre muitas combinações e ao bit 1 atribui-se o cádigo inverso ao do bit zero.

 

No receptor, se aparecer o código,  deve recuperar o bit zero, se aparecer o inverso do código, 
recupera-se o bit 1. Os bits do código ocuparão o mesmo tempo do bit original, assim a velocidade do 
código é  maior. Se o vocoder produzir um sinal de 8 Kbps, depois de codificado este sinal será de 1,228 
Mbps, tornando mais fácil a recuperação posterior do sinal, ainda em condições adversas.

 

A tecnologia CDMA, está ganhado uma grande quantidade de usuários, por proporcionar uma 
transmissão de qualidade, onde a segurança e o tratamento das interferências são tratadas para que o 
cliente possa usar a tecnologia como ferramenta segura em ocasiões diversificadas.

 

 

3.3  3.3  - TDMA - Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo

 

O sistema TDMA, é um dos padrões de telefonia celular mais usado no mundo pela sua segurança 
e fácil adaptação ao meio.

 

A tecnologia TDMA, está baseada no teorema de amostragem. Onde pode-se mostrar um sinal, 
limitado em faixa,  pode ser definido por um conjunto de amostras tomadas intervalos denominados Slots  
, de (2.fm)ˉ¹ segundos, onde fm é a máxima componente espectral deste sinal [Qualcomm do Brasil].

 

Na transmissão, basta enviar as amostras do sinal em um número finito de instantes para que ele 
seja reconstituido no receptor. Já as amostras de outros sinais, podem ser intercaladas na transmissão e 
também recuperadas na recepção através de um detector síncrono adequado para realizar esta atividade.

 

A interferência entre canais adjacentes é limitada por este sincronismo, que permite a captação da 
energia de um dado do sinal, recebido no tempo correto. A figura 3.5 mostra o  sincronismo que acontece 
no TDMA.
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Figura 3.5 Acesso Múltiplo por Divisão Tempo [Qualcomm do Brasil]

 

Acesso por múltipla divisão do tempo (TDMA) é uma tecnologia de transmissão digital que 
permite um número de usuários acessar um único canal de freqüência de rádio sem interferência, locando 
um único slot (espaço) de tempo para cada usuário dentro de cada canal. O esquema de transmissão 
digital TDMA multiplexa três sinais sobre um único canal. O TDMA padrão para celular divide um único 
canal em seis slots de tempo, com cada sinal usando dois slots, providenciando um ganho em capacidade 
de 3 para 1 sobre o AMPS. A cada usuário é concedido um slot de tempo especifico para transmissão 
[Qualcomm do Brasil]. 

A tecnologia TDMA trabalha com o fato do sinal de áudio ter sido digitalizado; isto é, divido em 
um número de pacotes de alguns milisegundos de duração. Ele loca um único canal de freqüência por um 
tempo curto e então move para outro canal.

 

TDMA oferece a facilidade de adaptação para a transmissão de dados bem como para 
comunicação por voz,  transmissão de dados a velocidades de 64 kbps a 120 Mbps (expansíveis em 
múltiplos de 64 kbps). Isto permite aos operadores (telefonistas) oferecer serviços de comunicação 
pessoais incluindo fax, dados de banda de voz, e serviços de pequenas mensagens bem como ampla 
largura de banda para aplicações como multimídia e videoconferência.

O TDMA, difere-se das técnicas de divisão do espectro onde podem ocorrer interferência entre os 
usuários que estejam utilizando a mesma freqüência de banda e transmitindo ao mesmo tempo, através da 
separação dos usuários por tempo, garantindo aos mesmos a segurança de não haver interferências de 
outras transmissões simultâneas. 

 

A tecnologia proporciona ao usuário um aumento da vida da bateria já que durante toda a 
conversa somente o que é realmente significativo é transmitido, ocupando apenas uma parte (de 1/3 a 
1/10) do tempo durante as conversas [Qualcomm do Brasil].

 

O TDMA oferecem economias em equipamento de estação base, espaço, e manutenção,  como 
também apresenta o melhor custo-beneficio para o upgranding do atual sistema analógico para digital . 
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3.4  3.4  – Conclusão

 

A tecnologia TDMA está garantindo a satisfação e adequação por  apresentar um método de 
acesso que já é um padrão bem estabelecido pelo mundo, sendo comercializados com outros sistemas de 
comunicação.

 

O CDMA , também com suas características de segurança e de maior disponibilidade de usuários 
em uma frequência determinada vem se colocando como a tecnologia de comunicação do século.

 

O quarto capítulo mostrará os comparativos entre TDMA e CDMA, nos itens de qualidade de 
serviços,  vantagens e mais características que os tornam diferenciados e mais utilizados.

 capitulo4.doc

 

 

 

 

 

 

 

5 - Aparelhos Celulares 
 

 

A necessidade de se ter aparelhos modernos de comunicação para facilitar as comunicações 

estão  ampliando  espaços  em  detrimento  do  crescimento  da  funcionalidade  e  importância  que  as 

telecomunicações mantêm sobre a sociedade.  

 

Por  motivos de demanda, o cliente tem sido muito exigente na escolha de aparelhos celulares. 

file:///C:/Documents and Settings/Andreia/Desktop/monografias/capitulo4.doc


Esta é a mesma razão de procurarem tecnologias de ponta para suprir as necessidades do dia a dia.

 

 

 

5.1 –  Fabricantes e suas especificações 

 

As especificações quanto aos aparelhos de comunicação móvel é importante no momento da compra 
desconsiderando se o aparelho que está no mercado atenderá as necessidades do cliente no momento de 
sua utilização.

 

O mercado apresenta grandes fabricantes e variedades de produtos de todas especificações, tanto para uso 
como base móvel quanto para base central de comutação. A importância de saber qual aparelho se esta 
adquirindo é algo primordial na relação cliente e operadoras de serviços, pois em muitos lugares as 
tecnologias variam,  podendo assim ter aparelhos aptos a funcionar em suas áreas especificadas pela 
operadora.  

 

Os  fabricantes  de  aparelhos  estão  e  estarão  em  constantes  mudanças,  pois  a  área  de 

comunicações móveis mudam constantemente em busca da qualidade de transmissão e recepção. Neste 

capítulo serão descritos alguns fabricantes e aparelhos utilizados no mercado mundial.

 

A figura 5.1 mostra o aparelho Voicer Vision SCH – A205, fabricado pela samsung.

Voicer Vision
SCH-A205
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Figura 5.1 Voicer Vision SCH – A205[www.samsung.com.br]

 

Na tabela 5.1 descreve algumas características sobre o aparelho descrito na figura 5.1.

Tabela 5.1 Característica Voicer Vision SCH – A205[www.samsung.com.br]

 

Conversaçã
o

Stand-
by

 

CDMA (Digital)
   

    

Standard 150 min 120 a 240 
h  

Slim 100 min 75 a 150 h  

    

AMPS (Analógico)    

    

Standard 60 min 12 h  

Extendida 100 min 18 h  

 Vocoder  - 8Kbps/13Kbps QCELP & 8Kbps 
EVRC

 Temperatura de operação -30°C ~ +60°C 

 

A figura 5.2 mostra o aparelho Voicer Fashion SCH – N105, fabricado pela samsung.
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Voicer Fashion 
SCH-N105



 

 

Figura 5.2 Voicer Fashion 
SCH-N105 [www.samsung.com.br]

 

 

Na tabela 5.2 descreve algumas características sobre o aparelho descrito na figura 5.2.

 

Tabela 5.2 Característica Voicer Fashion 
SCH-N105 [www.samsung.com.br]

 

Conversaçã
o

Stand-
by

 

Li-Íon
CDMA (Digital)

   

    

Standard 150 min 60 a 120 h  

Estendida 250 min 100 a 200 h  
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AMPS 
(Analógico)

   

    

    

Standard 60 min 12 h  

Estendida 100 min 18 h  

 Vocoder  - 8Kbps/13Kbps QCELP & 8Kbps EVRC 

 Temperatura de operação -30°C ~ +60°C 

 

A figura 5.3 mostra o aparelho Voicer Compact SCH – A105, fabricado pela samsung.

 

 

Voicer Compact 
SCH-A105
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Figura 5.3 Voicer Compact SCH – A105 [www.samsung.com.br]

 

Na tabela 5.3 descreve algumas características sobre o aparelho descrito na figura 5.3.

 

Tabela 5.3 Característica Voicer Compact SCH – A105 [www.samsung.co.br]

 

Conversaçã
o

Stand-
by

 

Li-Íon
CDMA (Digital)

   

    

Slim 150 min 20 a 40 h  

Standard 250 min 35 a 70 h  

    

AMPS (Analógico)    

    

    

Standard 45 min 4 h  

Estendida 100 min 8 h  

 Vocoder  - 8Kbps/13Kbps QCELP & 8Kbps EVRC 

 Temperatura de operação -20°C ~ +50°C 
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A figura 5.4 mostra o aparelho Voicer Slim Plus SCH – 620i, fabricado pela samsung.

 

 

Voicer Slim Plus
SCH-620i

 

Figura 5.4 Voicer Slim Plus SCH – 620i [www.samsung.com.br]

 

 

Na tabela 5.4 descreve algumas características sobre o aparelho descrito na figura 5.4.

 

Tabela 5.4 Característica Voicer Slim Plus SCH – 620i [www.samsung.co.br]

 

 

Conversaçã
o Stand-by  

Li-Íon
CDMA (Digital)
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Slim 90 min 37 a 75 h  

Standard 180 min 75 a 150 h  

Estendida 300 min 125 a 250 h  

    

AMPS 
(Analógico)

   

    

    

Slim 28 min 7 h  

Standard 70 min 14 h  

Estendida 120 min 22 h  

 Vocoder  - 8 Kbps/13Kbps QCELP & 8 Kbps 
EVRC

 Temperatura de operação -20°C~+50°C 

 

 

A figura 5.5 mostra o aparelho Voicer Slim SCH – 620, fabricado pela samsung.

 

Voicer Slim
SCH-620
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Figura 5.5 Voicer Slim SCH – 620 [www.samsung.com.br]

 

Na tabela 5.5 descreve algumas características sobre o aparelho descrito na figura 5.5.

 

Tabela 5.5 Característica Voicer Slim Plus SCH – 620 [www.samsung.co.br]

Conversaçã
o

Stand-
by

 

Li-Íon
CDMA (Digital)

   

Slim 90 min 35 a 75 h  

Standard 180 min 75 a 150 h  

Estendida 300 min 125 a 250 h  

AMPS 
(Analógico)

   

    

Slim 28 min 7 h  

Standard 65 min 6 h  
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Estendida 110 min 10 h  

    

 Vocoder  - 8 Kbps/13Kbps QCELP & 8 Kbps EVRC

 

Freqüência TX: 824.01 ~ 848.97 mHz 

                    RX: 869.01 ~ 893.97 mHz 

 

 

Canais CDMA: 1,25 Mhz Banda larga 

             AMPS: 30 kHz (832 canais) 

 

 

Potência de Saída RF CDMA: 0,2 W Máximo 

                                      AMPS: 0,6 W 

 

 Temperatura de Operação -20°C ~ +50°C

 

A figura 5.6 mostra o aparelho Voicer Vip SCH – 811, fabricado pela samsung.

 

Voicer VIP 
SCH-811
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                    Figura 5.6 SCH – 811 [www.samsung.com.br]

Na tabela 5.6 descreve algumas características sobre o aparelho descrito na figura 5.6.

 

Tabela 5.6 Característica Voicer Vip SCH – 811 [www.samsung.co.br]

 

Conversaçã
o

Stand-
by

 

Li-Íon
CDMA (Digital)

   

    

Slim 75 min até 36 h  

Standard 150 min até 65 h  

Estendida 240 min até 100 h  

    

AMPS (Analógico)    

    

    

Slim 40 min 4 h  

Standard 60 min 6 h  

Estendida 150 min 10 h  
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 Vocoder  - QCELP8K & 13 Kbps 8k EVRS

 

Freqüência TX: 824.01 ~ 848.97 mHz

                    RX: 869.01 ~ 893.97 mHz 

 

 

Canais CDMA: 1,25 mHz 

             Banda larga AMPS: 30 kHz (832 canais) 

 

 

A figura 5.7 mostra o aparelho Voicer SCH – 411, fabricado pela samsung.

Voicer 
SCH-411

 

Figura 5.7 Voicer SCH – 411 [www.samsung.com.br]

 

 

Na tabela 5.7 descreve algumas características sobre o aparelho descrito na figura 5.7.

 

Tabela 5.6 Característica Voicer SCH – 411  [www.samsung.co.br]
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Conversação Stand-by  

Li-Íon
CDMA (Digital)

   

    

Standard 180 min até 40 h  

Estendida 240 min até 60 h  

    

AMPS (Analógico)    

    

    

Standard 6 min 4,5 h  

Estendida 100 min 7 h  

    

 Vocoder  - QCELP 8K & 13K / 8K EVRC 

 Freqüência TX 824 ~ 848 MHz RX 869 ~ 893 
MHz

 

Canais CDMA: 1,25 mHz 

             Banda larga AMPS: 30 kHz (832 canais)

 

 

Potência de Saída RF CDMA: 0,32 W Máximo

                                     AMPS: 0,6 W

 

 

 

5.2 – Conclusão
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Neste  capítulo foram apresentadas  algumas novidades quanto a  telefonia  celular  que esta 

sendo compartilhada por milhares de usuário em todo mundo e por grandes operadoras.

 

Os  aparelhos  citados  neste  capítulo  foram  pesquisados  no  site 

[www.samsung.com.br/produtos/celulares/].  Onde  se  pode  encontrar  as  especificações  e  opções  de 

aparelhos variádos.

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Conclusão

 

 

As tecnologias mencionadas nos capítulos anteriores estão no topo da telefonia móvel celular e 
atualmente, milhares de usuários utilizam. Os motivos estão na disponibilidade de se conseguir um 
padrão de qualidade e segurança na transmissão de dados e voz que as tecnologias iniciais não tinham.

 

As grandes operadoras estão vinculando estas tecnologias com finalidade de proporcionar a 

seus clientes  um serviço de qualidade e garantire o mercado.

 

A satisfação de trabalhar com as tecnologias digitais veio mostrar a importância de ter uma 

largura de faixa limitada onde pode-se colocar variados clientes e os mesmos não se prejudicarem.



 

Atualmente, a necessidade de aperfeiçoar  técnicas que possam garantir a confiabilidade do sistema  dar 
aos usuários a tranqüilidade de poderem comunicar se sem pensar que outros estão participando 
indiretamente da comunicação, leva a acreditar que muitas novidades estarão pôr vir nestes tempos de 
competitividade.

 

A tendência de se Ter uma boa performace na telefonia celular esta na digitalização de todos os sistemas 
com intenção de garantir o maior número de usuários falando ao mesmo tempo e ocupando uma única 
célula. Desta forma evitaria muitos  problemas de mudanças de celulas ou da necessidade de ter demais 
celulas para apoiar os sistemas que ocupam aquele espaço.  

 

Só restará no mercado os fabricantes e operadoras que derem a melhor qualidades em seus 

serviços e produtos, com preço competitivo.
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Anexo A
 



 

3G: Terceira geração de telefonia sem fio, designa a nova linhagem  de telefones móveis 

capaz de oferecer uma infinidade de recursos não disponíveis na geração atual, como desempenho entre 

144  Kbps  e  2  Mbps.  Pelos  telefones  3G  devem trafegar  voz,  dados  e  vídeos,  incluindo  vídeo  sob 

demanda.  Outra  característica  é  o  serviço  de  roaming  global  avançado.  A  geração  3G está  sendo 

desenvolvida  pela  ITU (  Internet  telecommunication  Union).  Simultaneamente  ,  Europa  (  UMTS  – 

Universal Mobile Telecommunications  System), América do Norte ( cdma2000 ) e Japão ( NTT DoCoMo 

), trabalham na sua implantação.

 

Acesso Múltiplo por Divisão de Código:   Também conhecido pela sigla CDMA (  Code 

Division Multiple Access ), usa uma técnica de espalhamento espectral que consiste na utilização de toda 

a largura da banda do canal para a transmissão. Com essa tecnologia, um grande número de usuários 

acessa  simultaneamente  um  único  canal  da  estação  radiobase  sem  que  haja  interferências  entre  as 

conversas.

 

Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo:  Um dos padrões de comunicação de voz via onda 

de rádio, usado por operadoras nos serviços de telefonia celular digital. Consiste na divisão de cada canal 

celular em três períodos de tempo para aumentar a quantidade de dados que pode ser transmitida.

 

AMPS: Sigla de Advanced Mobile Phone System, padrão analógico de telefonia celular, que 

opera na freqüência de 800 MHz. É utilizado em várias partes do mundo. No Brasil,  é adotado nos 

serviços de operadoras da banda A.

 

Analógico:  Sinal elétrico ou forma de onda na qual a amplitude e/ou a freqüência variam 

continuamente. Opõe-se a digital, caracterizado por níveis descontínuos.

 

Antena:   Estrutura  fundamental  para  transmissão  e  recepção  de  sinais  eletrônicos.  Nos 

telefones celulares, a antena é uma pequena vareta metálica retrátil ou embutida no aparelho. As antenas 



parabólicas têm o formato arredondado para concentrar o feixe de sinais em um só ponto, com melhor 

sintonia.  Isso  inclui  desde  os  pratos  de  30 centímetros  de  diâmetro,  usados  na  recepção de TV por 

assinatura, e as antenas de microondas, até as grandes antenas para a transmissão via satélite. A telefonia 

celular está baseada em antenas montadas em estruturas metálicas que cobrem áreas chamadas células.

 

Área de Concessão:   Região em que uma operadora de telefonia celular está autorizada a 

operar.

 

ATM:   Sigla de  asynchronous transfer mode, ou modo de transferência assíncrono, é uma 

tecnologia para a transmissão de dados, voz e vídeo em alta velocidade em meio digital como fibras 

ópticas ou satélites. A tecnologia ATM é baseada na comutação de pacotes de dados ( células ) com 

tamanho fixo de 53 Bytes. Atualmente, as taxas de transferências atingem até 2,4 Gbps. Em setembro de 

2000, no entanto, o Fórum ATM anunciou uma nova especificação, denominada Utopia Nível 4, que 

eleva essa taxa a 10 Gbps. Segundo o organismo, diversos projetos que empregam a nova especificação já 

estão em andamento. O padrão foi definido pela ITU ( Internet Telecommunication Union ), e é objeto de 

desenvolvimento pelo Fórum ATM.

 

Banco  de  Canais:   Equipamento  que  conecta  múltiplos  canais  de  voz  a  enlaces  de  alta 

velocidade, executando a digitalização de voz e a multiplexação por divisão do tempo. A voz é convertida 

em um sinal digital que trafega a 64 Kbps.

 

Banda:   Nome que designa uma faixa de freqüência delimitada no espectro magnético. A 

autoridade que regulamenta as telecomunicações reserva uma banda para cada tipo de serviço, para evitar 

interferências entre os sinais.

 

Bit de Paridade:  Bit adicional anexado a um grupo de bits com o único propósito de detectar 

erros na transmissão.

 



Canal:   Percurso definido para a transmissão elétrica entre dois ou mais pontos. Também 

denominado de enlace, linha, circuito ou instalação. Designa também o serviço oferecido pelas emissoras 

de televisão.

 

Cancelamento  de  Eco:  Técnica  que  suprime  o  fenômeno  de  sinal  de  eco  durante  a 

transmissão, usada em modems de alta velocidade e circuitos de voz. O eco é uma distorção que ocorre 

durante a transmissão de um sinal, quando o som é refletido para a própria estação de origem. A operação 

consiste em isolar e retirar a energia indesejável gerada pelo sinal de eco.

 

Caracteres  de  Controle:  Em  sistemas  de  comunicação,  são  todos  os  caracteres  extras 

transmitidos além do conteúdo das mensagens para controlar ou facilitar a transmissão de dados. Por 

exemplo, há caracteres para verificação de erros, sincronização ou delimitação de mensagens.

 

CDMA:  Acesso Múltiplo por Divisão de Código.

 

Célula:   Área de cobertura de uma antena de telefonia móvel sem fio, razão pela qual o 

serviço é conhecido como telefonia celular. Sua extensão depende da topografia da região e da potência 

da antena, chamada estação radiobase ( ERB ). O usuário do telefone móvel que se desloca dentro de uma 

região  delimitada  por  uma célula  recebe  o sinal  de  sua  chamada telefônica  de uma única  ERB. No 

momento em que sai de uma célula para outra, outra ERB assume a chamada e responsabiliza-se pela 

continuação da conversa.

 

Clonagem:  Forma ilegal de copiar as características de uma linha telefônica celular pata 

outro aparelho que não aquele pertencente ao assinante legítimo.

 

Codec:  Abreviação  de  COder/DECoder  ou  codificador/decodificador.  Equipamento  ou 

programa que converte os sinais analógicos de som, voz e vídeo em sinais e vice-versa.



 

Comutação  de  Pacotes:  Técnica  de  transmissão  de  dados  que  divide  a  informação  em 

envelopes de dados discretos, denominados pacotes. Desse modo, em caso de falha durante a transmissão, 

a informação perdida afeta uma fração do conteúdo total, em vez de afetar o todo. A estação receptora 

encarrega-se de montar os pacotes recebidos na seqüência correta para reconstruir o arquivo ou sinal 

enviado.

 

Concessão:   Autorização dada pelo órgão competente que regulamenta as telecomunicações 

para que uma operadora possa usar uma faixa de freqüência ou instalar uma rede de cabos para oferecer 

seus serviços ao público. No Brasil, a concessão de serviços de telefonia é alvo de leilões. No caso dos 

canais de televisão, a concessão é cedida pelo governo. 

 

Concorrência:  Condição que ocorre quando duas ou mais estações de dados tentam usar, ao 

mesmo tempo, o mesmo enlace ou canal.

 

Congestionamento:   Situação  de  colapso  da  rede  devido  à  sobrecarga  do  buffer  ou  à 

insuficiência da largura de banda. Para minimizar seus efeitos, tecnologias de transmissão por pacotes 

como a ATM contêm dentro de cada célula de dados recursos em seus cabeçalhos para evitar ou prevenir 

o congestionamento.

 

Convergência:  Palavra que sintetiza a tendência de união de várias tecnologias num único 

equipamento – por exemplo, palmtops e celulares, TVs e computadores etc. Também pode significar, no 

âmbito da prestação de serviços, a transmissão de voz, dados, áudio e vídeo – com e sem fio, por uma 

única operadora. 

 

CSMA/CD:  Abreviatura  de  Carrier  Sense  Multiple  Access/Collision  Detection,  é  um 

protocolo utilizado em redes Ethernet no qual as estações observam o bus de dados e somente realizam a 

transmissão da informação quando o bus está livre. Se ocorrer colisão, o pacote de dados é retransmitido 



após um intervalo aleatório.

 

Decoder:  Nome dado ao aparelho que recebe o sinal transmitido por uma operadora de TV 

por assinatura e o decodifica para que a possa ser visto em um televisor.

 

Digital:  Tecnologia  eletrônica  que  gera,  armazena  e  processa  dados,  representados 

numericamente pelos algarismos 1 ou 0 ( bit ).

 

Distorção:  Alteração indesejada na forma de onda de um sinal, que ocorre entre dois pontos 

de um sistema de transmissão.

 

Equalizador:  Dispositivo que faz a compensação da distorção devido à atenuação do sinal e 

ao tempo de propagação com  relação à freqüência. Reduz os efeitos da amplitude, freqüência e distorção 

de fase.

 

ERB:  Estação Radiobase. Antena utilizada na telefonia celular, que cobre uma determinada 

área  geográfica  (  célula  ),  com  capacidade  para  atender  um  determinado  número  de  usuários 

simultaneamente.

 

Espaço:  Em telecomunicações, representa a ausência de sinal. Equivalente ao 0 binário.

 

FCC:  Federal  Communications  Commission,  órgão  americano que  regulamenta  todas  as 

comunicações interestaduais de rádio e equipamentos eletrônicos.

 

GPS:  Sigla de Global Positioning System, tecnologia de localização geográfica de altíssima 



precisão que fornece as coordenadas ( latitude e longitude ) do local onde está o portador do aparelho 

equipado com essa tecnologia. Os sinais são enviados pela constelação de 24 satélites Navstar, vinculada 

ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

 

GSM:  Global  System for Mobile  Communications, ou sistema global  para comunicações 

móveis.  Padrão  digital  para  telefonia  móvel  amplamente  usado  na  Europa  e  cuja  presença  está 

aumentando na América Latina, inclusive Brasil, onde será adotado para os serviços das bandas C, D e E. 

suas especificações são abertas e favorecem a mobilidade do usuário ( roaming ). O padrão está sendo 

desenvolvido para o uso de serviços multimídia de terceira geração ( 3G ). 

 

Half Duplex:  Circuito ou dispositivo capaz de transmitir dados em duas direções, porém não 

simultaneamente.

 

HDSL:  High-bit-rate Digital Subscriber Line, tecnologia de transmissão de alto desempenho 

por  dois  pares  de  cabos  telefônicos.  Diferencia-se  de  outras  tecnologias  DSL  porque  proporciona 

transmissão simétrica, ou seja, a mesma taxa de transmissão em ambas as direções ( download e upload ). 

 

Headend:  Central  de  recepção,  processamento,  geração  e  transmissão  de  sinal  para 

assinantes de TV por assinatura, via sistemas de cabo e MMDS.

 

Host:  Na  internet,  é  um  computador  que  tem  acesso  bidirecional  completo  a  outros 

computadores. Um host tem um número específico que, somado ao número da rede, forma seu endereço 

IP. O host armazena, centraliza e distribui arquivos, serviços de correio eletrônico, redes de impressão 

etc. Sua capacidade vai de um micro a um supercomputador. 

 

Interferência Eletromagnética:  Dispersão de radiação do meio de transmissão, como um 

cabo, resultante, principalmente, do uso de energia de ondas de alta freqüência  e da modulação do sinal. 

Pode ser reduzida com o uso da blindagem adequada no cabo.



 

 

ITU:  International  Telecommunications  Union,  ou  União  Internacional  de 

Telecomunicações. Órgão internacional vinculado à Organização das Nações Unidas, atua como comitê 

consultor  internacional  na  recomendação  da  padrões  de  telecomunicações.  Tem  sede  em  Geneve 

( Genebra ), Swiss.

 

Kbps: Kilobits por segundo ou 1000 bits por segundo.

 

Largura de Banda:  A largura de uma banda de freqüência eletromagnética significa quão 

rápido os dados fluem, seja numa linha de comunicação ou no barramento de um computador. Quanto 

maior a largura de banda, mais informações podem ser enviadas num dado intervalo de tempo. Pode ser 

expressa em bits por segundo ( bps ), bytes por segundo ( Bps ) ou ciclos por segundo ( Hz ). 

 

Link:  Conexão estabelecida entre dois pontos de uma rede de comunicação. Diz-se que o 

link está estabelecido quando as duas pontas estão efetivamente conectadas, o que pode ser indicado por 

uma luz de controle ( LED ) no aparelho de rede. Em broadcasting, é o termo usado para representar a 

transmissão entre unidades móveis e a sede da emissora, ou entre a conexão estabelecida com satélites e 

estações terrestres para a geração, por exemplo, de eventos ao vivo. Na web, link é o endereço para outro  

documento no mesmo servidor ou em outro servidor remoto.

 

Mbps: Megabits por segundo.

 

 

Microondas:  Onda  eletromagnética  que  vibra  a  1  GHz  ou  mais  e  corresponde  a  um 

comprimento de onda inferior a 30 cm.

 



Multiplexador (  mux ):  Dispositivo de rede que permite  que dois ou mais sinais  sejam 

enviados por um circuito de comunicação e compartilhem o percurso de transmissão. O mux divide a 

largura  de  banda  total  do  circuito  em várias  bandas  menores,  pelas  quais  trafegam os  subcanais  de 

transmissão. É usado, por exemplo, para transportar dados e voz por uma linha, sem que essa interfira no 

sinal – dois muxs concentram o sinal numa porta e o dividem na outra.

 

Operadora:  Empresa  que  possui  a  concessão  para  oferecer  um  serviço  público  de 

comunicação de voz ou  dados. É adotado como referência para as empresas de telefonia fixa, celular, de 

longa distância ou transmissão de dados.

 

Pacote:  Grupo ordenado de sinais  de  dados e  controle,  transmitido pela  rede,  como um 

subconjunto de uma mensagem maior. Em TV por assinatura, define a relação de canais que o assinante 

escolhe pagar para receber o sinal.

 

PCM:  Pulse Code Modulation ou modulação de código de pulsos, é um procedimento para a 

adaptação, durante a transmissão, de um sinal analógico ( como voz ) num feixe digital de bits a 64 Kbps.

PCS:  Personal  Communications  System,  ou  sistema  móvel  pessoal  de  telefonia  sem fio 

semelhante ao sistema celular. Enfatiza os serviços personalizados e a ampla mobilidade. Muito utilizado 

nos EUA, opera em 1900 MHz.

 

QoS:  Quality of Service, ou qualidade de serviço. É um parâmetro de eficiência do serviço 

acertado  previamente  em contrato  pela  operadora  de  serviços  de  telecomunicações  e  o  cliente.  Por 

exemplo,  disponibilidade de 99,9% significa que a conexão contratada não pode ficar mais de 0,1% 

( quase 9 horas num ano ) fora do ar, ou sem serviço, sob pena de multa ou outro tipo de ressarcimento. O 

QoS é medido também em variáveis como tempo de atraso dos pacotes ou velocidade média de conexão.

 

RSDI:  Sigla de Rede Digital de Serviços Integrados, serviço fornecido por operadoras de 

telefonia fixa que permite transmissão de dados, voz e vídeo simultaneamente, há dois níveis de serviço 

RDSI. O nível básico emprega dois canais independentes tipo B de 64 Kbps para transmissão, mais um 



terceiro canal D de 16 Kbps para sinalização e controle. Os canais B podem ser combinados para garantir 

velocidade de acesso de 128 Kbps. O nível primário é composto por trinta canais tipo B de 64 Kbps ( no 

padrão europeu, ou 23 canais tipo B nos EUA )e um tipo D de 64 Kbps. Nesse caso, a combinação dos 

trinta canais de transmissão de dados garante uma taxa de até 2 Mbps.

 

Roaming:  Sistema que permite  que o cliente  de uma empresa  de telefonia  móvel  possa 

acessar  e  ser  acessado  pelo  serviço  móvel  celular  mesmo  estando  fora  da  área  de  abrangência  da 

operadora. Por exemplo, o paulistano em viagem ao Rio de Janeiro, pode fazer e receber ligações, seja ele 

cliente da BCP ou da Telesp Celular, com o uso da infra-estrutura das operadoras de telefonia local ( ATL 

ou Telefônica Celular ).  A operação ocorre automaticamente, sem que o usuário precise configurar o 

aparelho ou pedir o serviço à operadora. No caso de roaming internacional, no entanto, o cliente precisa 

requisitar o serviço e pagar um adicional por ele.

 

RPTC:  Sigla  de  Rede  Pública  de  Telefonia  Comutada,  é  a  rede  acessada  por  telefones 

comuns, sistemas de ramais, troncos PBX e equipamentos de transmissão de dados. Em inglês, PSTN ou 

Public Switched Telephone Network. 

 

Satélite:  Equipamento de comunicação que gira sobre a órbita terrestre. Seu funcionamento 

consiste  em  refletir  sinais  de  microondas  enviados  da  superfície  da  Terra  para  outro  satélite  ou 

diretamente  para  uma  antena  no  solo.  Surgido  na  esteira  da  corrida  espacial,  o  satélite  viabiliza  a 

transmissão de sinais de TV, rádio, telefonia e dados para todo o mundo, aproveitando o fato de estar 

acima do obstáculo representado pela curvatura terrestre.

 

SDH:  Synchronous Digital Hierarchy, ou hierarquia síncrona de dados. Padrão europeu para 

o uso de meios ópticos como transporte físico para redes de longo alcance a altas velocidades.

 

Sinais de Controle:  Sinais de transmitidos entre duas partes de um sistema de comunicação, 

como parte de um mecanismo para o controle do sistema. Por exemplo, RTS, DTR ou DCD.

 



SLC:  Acrônimo  de  Serviço  Limitado  de  Comunicações,  concessão  dada  pela  Agência 

Nacional de Telecomunicações para empresas operadoras de serviços de comunicações, incluindo voz e 

dados. A limitação está nos serviços de voz, que não podem ser oferecidos ao público em geral, mas 

apenas entre matriz e filiais das empresas que contratam a operadora.

 

SMC:  Serviço Móvel  de Comunicação terrestre  que utiliza  sistema de radiodifusão com 

tecnologia celular e se interconecta com a rede pública de telecomunicações. É baseado na cobertura de 

áreas por células. Nesse sistema, estações radiobase transmitem os sinais a aparelhos móveis.

 

SME:  Serviço  Móvel  Especializado,  conecta  grupos  de  usuários  por  ligações  diretas  de 

rádio, além de realizar chamadas para telefones da rede pública ( fixa e móvel ), por meio dos gateways 

da operadora. Conhecido originalmente como trunking.

 

SMP:  Sigla  para Serviço Móvel  Pessoal,  nome dado pela  Anatel  aos  novos serviços  de 

telefonia  móvel  terrestre  que  serão  oferecidos  ao  consumidor,  a  partir  de  2001,  com a  entrada  em 

operação das concessionárias das bandas C, D e E.

 

SMS:  Short  Message  Service,  ou  serviço  de  mensagens  curtas.  Tecnologia  que  habilita 

telefones celulares a receber mensagens alfanuméricas, de modo similar a um aparelho pager. O usuário 

visualiza a mensagem no visor, mas não pode enviar uma mensagem de volta.

 

SNA:  System Network Architecture. Arquitetura de protocolos de comunicação de dados em 

camada utilizada pelos computadores de grande porte ( mainframes ) da IBM. A primeira versão do SNA, 

criada em 1874, fazia um host controlar os terminais de forma centralizada. Com a chegada da internet, 

foi adaptado para operar na arquitetura de computação distribuída e na comunicação peer-to-peer.

 

SNMP:  Simple Network Management Protocol, ou protocolo simples de gerenciamento da 

rede, é muito utilizado no controle e monitoração de equipamentos de rede como bridges, roteadores e 



hubs.

 

SSL:  Secure Sockets Layer, protocolo mais utilizado para a comunicação segura de dados na 

internet. O servidor do site que está sendo acessado envia uma chave pública ao browser, usada por este 

para enviar uma chave secreta, criada randomicamente. Dessa forma, fica estabelecida a troca de dados 

criptografados entre os dois computadores.

 

STP:  Shielded Twisted Pair,  ou par trançado com blindagem, designa os fios telefônicos 

encapados com uma blindagem metálica. O objetivo é eliminar interferências externas, principalmente no 

uso em sistemas de transmissão de dados.

 

Supressão de Silêncio:  Técnica de telefonia IP que consiste em eliminar a transmissão de 

pacotes de dados que representam o tempo de silêncio durante uma conversação. Em geral, cerca de 50% 

da capacidade total da conexão é utilizada durante o tempo da chamada, porque normalmente uma pessoa 

escuta enquanto a outra fala.  A supressão de silêncio reduz em cerca de 10% a largura utilizada na 

conversa, liberando 60% do circuito para a transmissão de dados.

 

Tarifação:  Medição de uma chamada telefônica ou uma conexão de dados para que se possa 

fazer a cobrança do serviço.

 

TDM:  Time Division Multiplexer,  ou multiplexador por divisão de tempo, em português. 

Dispositivo que divide o tempo disponível de um circuito de comunicação de dados composto por seus 

vários canais, geralmente por meio de bits de intercalação ( bits TDM ) ou caracteres ( caracteres TDM ) 

de dados referentes a cada terminal.

 

TDMA:  Time Division Multiple Access. Veja acesso Múltiplo por Divisão de Tempo.

 



TIA:  Telecommunications Industry Association. Organismo americano criado em 1988 com 

o  desmembramento  do  Information  &  Telecommunications  Technology  Group  da  EIA –  Eletronic 

Industries Association.

 

Transmissão:  Transferência de dados por um canal de comunicação. Há várias modalidades 

de transmissão: analógica, assíncrona, serial e síncrona.

 

 

 

 

6 – Conclusão

 

 

As tecnologias mencionadas nos capítulos anteriores estão no topo da telefonia móvel celular e 
atualmente, milhares de usuários utilizam. Os motivos estão na disponibilidade de se conseguir um 
padrão de qualidade e segurança na transmissão de dados e voz que as tecnologias iniciais não tinham.

 

As grandes operadoras estão vinculando estas tecnologias com finalidade de proporcionar a 

seus clientes  um serviço de qualidade e garantire o mercado.

 

A satisfação de trabalhar com as tecnologias digitais veio mostrar a importância de ter uma 

largura de faixa limitada onde pode-se colocar variados clientes e os mesmos não se prejudicarem.

 

Atualmente, a necessidade de aperfeiçoar  técnicas que possam garantir a confiabilidade do sistema  dar 
aos usuários a tranqüilidade de poderem comunicar se sem pensar que outros estão participando 
indiretamente da comunicação, leva a acreditar que muitas novidades estarão pôr vir nestes tempos de 
competitividade.

 



A tendência de se Ter uma boa performace na telefonia celular esta na digitalização de todos os sistemas 
com intenção de garantir o maior número de usuários falando ao mesmo tempo e ocupando uma única 
célula. Desta forma evitaria muitos  problemas de mudanças de celulas ou da necessidade de ter demais 
celulas para apoiar os sistemas que ocupam aquele espaço.  

 

Só restará no mercado os fabricantes e operadoras que derem a melhor qualidades em seus 

serviços e produtos, com preço competitivo.
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